
İYTE Fest 2019 Fotoğraf Yarışması 

 

İYTE Fest 2019 kapsamında lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik olarak fotoğraf 

yarışması düzenleniyor. Kampüste düzenlenen İYTE Fest 2019’u en iyi anlatan fotoğrafı 

çeken ilk üç öğrenci ödül kazanacak.  

 
KATILIM ŞARTLARI 
1. Yarışmaya seçici kurul, yarışma düzenleme kurulu üyeleri ve birinci 

derece yakınları dışında profesyonel ve amatör fotoğrafçılar katılabilir. 
2. Yarışma teması "İYTE Fest 2019’u en iyi anlatan kare" olarak 

belirlenmiştir.  
3. Yarışma İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü lisans ve lisans üstü 

öğrencilerinin katılımına açıktır.  
4. Yarışmaya her katılımcı 1 (bir) adet fotoğrafla katılabilir. 
5. Yarışmacılar fotoğraflarını, belirlenen tarihler arasında, 

iytefest@iyte.edu.tr adresine ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi bilgilerini 
belirterek gönderilecektir.  

6. Gönderilen fotoğrafların çeşitli nedenlerle belirtilen adrese ulaşmaması, 
ulaştığı halde indirilememesi ya da yapısı bozulmuş halde inmesi gibi hallerde İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü sorumlu tutulamaz.  

7. Yarışma sayısal (dijital) ortamda olup, baskılar kabul edilmeyecektir. 
Renkli, siyah-beyaz ve sepya gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular 
kabul edilecektir. 

8. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden 
fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, photoshop gibi fotoğraf düzenleme 
programlarıyla başkalaştırılmış fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir 
objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar 
yarışmaya kabul edilmeyecektir. 

9. Fotoğraflar jpeg formatta ve kendi orijinal boyutlarında gönderilmelidir. 
Yarışmaya gönderilen fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. 

10. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların 24 – 26 Nisan 2019 tarihleri 
arasında düzenlenen İYTE Fest etkinliği kapsamında çekilmiş olması gerekmektedir. 
Başka bir tarih, yer ya da etkinlikte çekildiği belirlenen/sonradan ortaya çıkan 
fotoğraflar, ödül almış olsa dahi ödülü iptal edilir. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü 
iade etmesi gerekir. Yarışmaya fotoğraf gönderen tüm katılımcılar bu koşulları önceden 
kabul etmiş sayılır.  

11. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve 
tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu 
beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her 
türlü kazanımları geri alınır. 

12. Yarışmaya İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğrencisi olmak koşuluyla yaş 
sınırı yoktur, katılım ücretsizdir. 

13. Yarışmaya fotoğraf gönderimi 27 Nisan 2019 (Cumartesi) saat 12.00’de 
sona ermektedir. Belirlenen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 
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14. Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm eser sahipleri, yukarıda 
belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan 
katılımcıların eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 
KULLANIM HAKLARI 

Yarışma sonunda ödül ve sergilemeye değer görülen fotoğraflar, bütün telif 
haklarıyla İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından satın alınmış gibi işlem görür.  

Ödül veya mansiyon almaya ve yayımlanmaya değer bulunan fotoğraflar İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü arşivinde kalacak ve eser sahibinin ismi belirtilmek kaydıyla 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün kendi hazırlayacağı takvim, poster, albüm, katalog, 
afiş, dergi veya kitap kapağı, broşür, liflet, dergi, bülten, internet siteleri ve sosyal medya 
hesapları ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün uygun gördüğü diğer çalışmalarda 
kullanım haklarına sahip olacaktır.  

Yarışmaya katılan eser sahibi, belirtilen kullanım hakları için İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsüne önceden izin/muvafakatname verdiğini kabul etmiş sayılır. 

Sonuçlar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ana web sayfasında duyurulacak ve 
kazananlara ödülleri, Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran tarafından Rektörlük makamında 
verilecektir. 

 

ÖDÜLLER:  

Birincilik ödülü: 1000 (bin) TL 

İkincilik ödülü: 750 (yedi yüz elli) TL 

Üçüncülük ödülü: 500 (beş yüz) TL 


